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Ediţia a XV-a, 9-15 mai 2016
 

„Voluntarii sunt singurele fiinţe de pe faţa pământului care reflectă compasiune, grijă nemăsurată,
răbdare şi dragoste adevărată pentru naţiune” (Erma Bombeck)

 

Săptămâna Naţională a Voluntariatului este un eveniment anual derulat în a treia săptămână din
luna mai.
SNV este sărbătoarea naţională a voluntariatului.  Împreună cu sute de parteneri  –  organizaţii,
instituţii,  grupuri  de iniţiativă şi  voluntarii  acestora,  din toată ţara – fac voluntariat  sincron şi
organizează evenimente de promovare şi premiere, pentru a atrage sprijinul comunităţii  pentru
voluntariat şi a se face auziţi.
SNV este iniţiat şi coordonat la nivel naţional de PRO VOBIS (Centrul Naţional de Resurse pentru
Voluntariat). Activităţile propriu-zise sunt dezvoltate, finanţate şi implementate direct de partenerii
locali SNV.
PRO  VOBIS  2016.  Misiunea  sa  este  de  a  dezvolta  voluntariatul  prin  activităţi  de  instruire,
consultanţă,  cercetare  şi  facilitarea  colaborării  tuturor  factorilor  interesaţi  şi  de  a  promova
voluntariatul în România ca sursă viabilă şi de neînlocuit în soluţionarea problemelor cu care se
confruntă societatea.
Voluntariatul este activitatea desfăşurată din propria iniţiativă de către o persoană fizică prin care
aceasta îşi oferă timpul, talentul, energia, cunoştinţele şi abilităţile în folosul comunităţii, fără a fi
recompensat  material,  în  domenii  variate  cum ar  fi:  social,  sănătate,  cultural,  civic,  protecţia
mediului etc.
Patru principii definitorii stau la baza activităţii de voluntariat:
1. Este o activitate desfăşurată în beneficiul comunităţii/beneficiul public;
2. Este o activitate neremunerată sau care nu urmăreşte un câştig financiar, chiar dacă include
decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă;
3. Este o activitate desfăşurată de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul;
4. Este, de regulă, derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizaţii sau a unui grup de
iniţiativă), spre deosebire de acţiunile spontane de binefacere.

Mişcarea de voluntariat în România este susţinută de o infrastructură bazată pe:
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-Legislaţie (în România, activităţile de voluntariat sunt reglementate printr-o lege specială);
-Peste 25 de centre de voluntariat;
-Organizaţiile neguvernamentale şi instituţiile care implică voluntari, inclusiv filiale ale organizaţiilor
internaţionale active în domeniul voluntariatului;
-Persoanele care se implică sau doresc să se implice ca voluntari;
-Programe de schimburi internaţionale de voluntari;
-Liniile de finanţare publice sau private care sprijină proiecte în domeniul voluntariatului.
Legea 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România este în vigoare din 26
iulie 2014. Această lege înlocuieşte Legea Voluntariatului 195/2001, rectificată în 2002 şi respectiv
2006.
Cine poate fi voluntar? Oricine.
„Voluntarii reprezintă iubirea în mişcare”.
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